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• KOBİ’ler 

• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler 

• Girişimciler 

 

 

• Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerini 

artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde 

gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım 

bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır. 

• Program ile finansal kuruluş tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere 

kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı 

masraflarına imkanlar dahilinde destek verilmektedir. 

• Program; Girişimci İşletmeler, KOSGEB Girişimcileri, Teknolojisini Ticarileştiren 

İşletmeler (Finansal Kiralama), Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler ve Acil Destek 

Kredisi olmak üzere işletme türüne göre beş başlıktan oluşmaktadır. 

• Girişimci İşletmeler kredisine, KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler 

başvurabilir. KOSGEB Girişimcileri kredisine İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet 

Konuları Tablosu’nda yer alan belirli kapsam içerisinde yer alan işletmeler başvurabilir. 

Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler kredisine Teknoloji Alanları Tablosuna göre orta 

yüksek veya yüksek teknoloji alanında ve belirli kapsam içerisinde yer alan işletmeler 

başvurabilir. Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler kredisine Kalkınma Ajansları ile 

yapılan protokol kapsamına giren, imalat sanayi öncelikli olmak üzere bulundukları 

bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak işletmeler başvurabilir. Acil Destek 

Kredisi kullanacak işletmeler için Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine 

girme şartı aranmaz. 

• Girişimci İşletmeler türünde hem işletme hem de makine teçhizat kredisi 

desteği olup kredi üst tutarı 50.000 TL ve destek puanı 10’dur. 

• KOSGEB Girişimcileri türünde işletme kredisi desteği olup kredi üst tutarı 300.000 

TL ve destek puanı 3’tür. 

• Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler türünde makine teçhizat kredisi desteği olup 

kredi üst tutarı 2.500.000 TL ve destek puanı 12’dir. 

• Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler türünde işletme kredisi desteği olup 

kredi üst tutarı 2.500.000 TL ve destek puanı 12’dir. 

• Acil Destek Kredisi türünde işletme kredisi olup destek kapsamı, üst limiti ve 

oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenmektedir. 

• Girişimci işletmeler kredi türünde verilen azami kredi vadesi (18 ay) haricinde 

tüm kredilerde vade 36 aydır. 

• Girişimci işletmenin kadın, genç, engelli, birinci derecede şehit yakını veya gazi 

tarafından kurulması halinde kredi üst limiti 70.000 TL olarak uygulanmaktadır. 

• Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.  

• İşletme 36 ay içinde kredi üst limitini aşmadan birden fazla kredi faiz 

desteğinden faydalanabilmektedir. 

• Finansal kuruluşların uyguladığı faiz/kâr payı destek oranının, KOSGEB’in 

belirlediği destek oranının altına düşmesi halinde finansal kuruluşun oranı 

uygulanmaktadır.  

1) Kimler Yararlanabilir? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 
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• Kullanılmış makine için kredi faiz/kâr payı desteği verilmemektedir. Ayrıca tek 

bir makine için birden fazla finansal kuruluştan kredi kullanılamamaktadır. 

• Destek kapsamında alınan makineler kredi vade süresince 3. bir kişiye 

satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. 

 

Program acil destek kredisi dışında sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru 

yapılabilmektedir.  

 

Başvurular, KOSGEB ile faiz/kâr payı desteği protokolü bulunan Bankalara 

yapılmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 


